


Зведений робочий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників 

за професією: 7214 Слюсар із складання металевих конструкцій  

Кваліфікація: слюсар із складання металевих конструкцій 1-2-го розряду 

 

 

№ 

з/п 
Напрями підготовки 

Кількість годин 

Всього 1-2-й розряд 

1. Загальнопрофесійна підготовка   

2. Професійно-теоретична підготовка 86 86 

3. Професійно-практична підготовка 358 358 

4. Додаткові компетентності   

5. 
Державна кваліфікаційна атестація (або 

поетапна атестація при продовженні навчання) 
7 7 

6. Консультації до 80  

7. Загальний обсяг навчального часу (без п.6) 451 451 
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Професія 7214 «Слюсар із складання металевих конструкцій» 
Кваліфікація: слюсар із складання металевих конструкцій 1-2-го розряду 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Одиниця 

модуля 
Предмет 

Кількість 

годин 
Зміст програми 

Модуль  

«ССМК-1-2.1» 

Початок і 

закінчення 

робіт 

Матеріало-

знавство 

5 Характеристика матеріалів для виготовлення металевих конструкцій Рекомендації щодо 

вибору марки сталі  

Галузі застосування кольорових металів. Прокладні й ущільнювальні матеріали  

Класифікація сортового прокату: сталь листова, кутикові профілі, швелери, таври, двотаври, 

труби  

Характеристика гнутих профілів, профілів з алюмінієвих сплавів. 

Технічне 

креслення  

4 Визначення видів конструкцій, даних на кресленні. Визначення головного виду, форми 

конструкції.  

Визначення на кресленні розмірів конструкції та її елементів. Поняття про виносні елементи, 

їх розташування, позначення 

Спеціальна 

технологія 

15 Види металоконструкцій та їх характеристика 
Мета, зміст і програма предмета. Ознайомлення з вимогами кваліфікаційної характеристики 

слюсаря із складання металевих конструкцій другого розряду.  

Характеристика і галузі застосування металоконструкцій:  

Вимоги, що пред’являються до даних конструкцій.  
Заготовчі операції при складанні металоконструкцій 

Робоче місце розмітника, інструмент і пристосування розмітника. Послідовність виконання 

робіт при розмітці. Рубання металу. Суть і призначення рубання.  

Виправляння металу. Призначення і види виправляння.  

Гнуття металу. Призначення і види гнуття. Розрізання металу. Способи розрізання із зняттям і 

без зняття стружки. Обпилювання металу. Слюсарні напилки загального призначення і для 

спеціальних робіт. Свердління, зенкування, зенкерування і розвірчування.  

Види свердел. Елементи свердла. Особливості заточування свердел. Свердлильні верстати, їх 

типи і призначення.  

Конструктивні особливості зенківок. Типи зенкерів, маркування. Типи й елементи розверток.  

Нарізання різі. Позначення різі на кресленнях. Нарізання внутрішньої різі. Інструмент для 

нарізання внутрішньої різі.  

Нарізання зовнішньої різі. Інструмент та  пристосування для нарізання зовнішньої різі.  
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Професійно-практична підготовка 
 

Модуль 

«ССМК-1-2.1» 

Початок і 

закінчення 

робіт 

Виробниче 

навчання 

12 Тема.  Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці. Ознайомлення з майстернею. 

Ознайомлення учнів з професією слюсаря із складання металевих конструкцій, її 

кваліфікаційною характеристикою. 

 

Тема. Правила організації робочого місця, порядок одержання і здачі інструмента і 

пристосувань. 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.2» 

Виготовлення 

нескладних 

деталей і вузлів 

із сортового та 

листового 

металопрокату 

Технічне 

креслення 

5 Шорсткість поверхні.  

Позначення на кресленнях шорсткості поверхонь.  

Поняття про виносні елементи, їх розташування, позначення.  

Поняття про ескіз, його відмінність від робочого креслення.  

Послідовність виконання ескізів із натури. Обмір конструкцій. 

Спеціальна 

технологія 

10  Устаткування для холодної обробки металоконструкцій 

Устаткування, яке використовується для виготовлення деталей металоконструкцій. 

 Розміщення устаткування в цеху холодної обробки металів. 

 Механічне устаткування для холодного штампування. 

 Механічні преси простої, подвійної і потрійної дії. 

 Гідравлічні преси. Пневматичні преси. 

 Засоби механізації ручних операцій процесу холодного штампування. 

Безпека праці при роботі з устаткування для холодної обробки металоконструкцій 

Способи з’єднання металевих конструкцій 
Інструмент і пристосування, що застосовуються при складанні роз’ємних з’єднань: викрутки, 

гайкові ключі, коловороти та ін. 

Складання роз’ємних з’єднань.  

Види складання роз’ємних з’єднань, їх застосування.  

Механізований пневматичний і електричний інструмент: гайковерти, шпильковерти та ін. Їх 

застосування. 

 

 

 



4 

 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.2» 

Виготовлення 

нескладних 

деталей і вузлів 

із сортового та 

листового 

металопрокату 

Виробниче 

навчання 

30 Тема. Підготовка поверхні деталі до розмічання. Розмітка. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Вибір бази і встановлення послідовності розмічання. Розмічання з нанесенням рисок і кернів 

на простих деталях з прямолінійними та криволінійними контурами.  Розмічання контурів 

деталей за шаблонами.  Виконання розгорток різних видів геометричних тіл. 

Контроль якості робіт.  

Тема. Рубання металу. Особливості рубання залежно від типу матеріалу, його товщини 

та форми. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Площинне рубання зубилом і крейцмейселем. Рубання різноманітних деталей з 

тонколистового та товстолистового металів. Рубання пазів крейцмейселем. Рубання шару 

металу. Заточення інструменту.  

Контроль якості робіт.  

Тема. Виправляння, рихтування та гнуття металу. 
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Ручне та механічне виправляння, рихтування. Прийоми виконання. Виправляння осей, валів і 

рам. Виправляння деталей у холодному стані. Стабілізація сталевих деталей після холодного 

виправляння. Виправляння за допомогою ручного пресу. Рихтування загартованих деталей.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Гнуття металу. 
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи. 

Гнуття металу вручну. Використання трубозгинальних верстатів. Використання верстатів для 

гнуття металу. 

Контроль якості робіт. 

Тема. Різання металу.  
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 
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інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Розрізання металу ручним інструментом (ножівками, ножицями). Розрізання металу 

механічним способом. Установлення ножівкового полотна. Різання металу різного профілю за 

розміткою та без розмітки. Різання кілець труб. Розрізання труб труборізом.  

Контроль якості робіт. 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.3» 

Виготовлення 

нескладних 

деталей і вузлів 

із сортового та 

листового 

металопрокату 

Допуски, 

посадки та 

технічні 

вимірювання 

5 Основні поняття про взаємозамінність, її види і точність виготовлення продукції. 

Основні відомості про розміри та з’єднання в машинобудуванні. 

Поняття про стандартизацію, нормалізацію, системи допусків, посадок, як основи 

взаємозамінності в машинобудуванні. 

Ряди переважних чисел. Сутність системи вала і системи отворів, призначення цих систем. 

Основні вал і отвір. 

Поняття про розміри: номінальний розмір, похибка розміру, дійсний розмір, граничні 

відхилення (нижнє, верхнє).  

  Допуски та посадки гладких циліндричних поверхонь 

Точність обробки. Похибка обробки деталей та похибка вимірювань. Одиниці допуску. 

Квалітети. Поле допуску. Схема розташування полів допуску. 

Визначення допуску розміру та допуску посадки. Зазори. Натяги. Перехідна посадка. 

Технічне 

креслення  

5 Умовні зображення і позначення різьби. Креслення різьбових деталей  

Умовності та спрощення при кресленні зубчастих коліс та пружин  

ЛПР  Виконання креслення деталі із застосування розрізу або перерізу відповідно до завдання.  

ЛПР Проставляння розмірів, граничних відхилень та шорсткості. 

Спеціальна 

технологія 

5 Способи з’єднання металевих конструкцій 

Способи постановки болтів, гвинтів, шпильок, правила затягування гайок, стопоріння 

різьбових з’єднань. 

 Брак при складанні різьбових з’єднань, його усунення. Контроль складання.  

Охорона праці при складанні. Складання нероз’ємних з’єднань. 

 Види зєднань та швів, вибір режиму зварювання. 

 Обладнання для зварювальних робіт. Зварювальні матеріали. 
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Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.3» 

Виготовлення 

нескладних 

деталей і вузлів 

із сортового та 

листового 

металопрокату 

Виробниче 

навчання 

30 Тема. Свердління отвору за допомогою ручного та електричного дрилів. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Вибір свердла залежно від твердості матеріалу. Прийоми свердління отвору. Прийоми 

свердління прохідних і глухих отворів. Встановлення та кріплення деталей на столі верстата.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Робота на свердлильних верстатах. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Свердлильний верстат, управління та налагодження. Встановлення патронів, перехідних, 

втулок і свердел у шпинделі верстата. Встановлення і закріплення деталей на столі верстата. 

Прийоми свердління прохідних і глухих отворів. Перевірка оброблених поверхонь контрольно-

вимірювальними інструментами.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Зенкування, зенкерування та розвірчування отворів. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Зенкування і розвірчування отвору в сталевих виробах. Зенкування і розвірчування отвору в 

чавунних виробах. Зенкування отвору під головки болтів, шурупів і заклепки. Перевірка 

оброблених поверхонь контрольно-вимірювальними інструментами та приладами.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Нарізання різьб. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Нарізування зовнішньої та внутрішньої різьб. Виконання різі різноманітних профілів. 

Нарізування різі вручну мітчиками та плашками. Перевірка оброблених поверхонь контрольно-

вимірювальними інструментами та приладами.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Робота на заточувальних верстатах. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 
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інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

  Управління універсальними і спеціальними заточувальними верстатами. Вибір шліфувальних 

кругів за твердістю, зернистістю та профілем. Установка шліфувального круга, правка для 

профілювання його. Установка деталей у центрах, тисках та інших пристосуваннях. Установка 

упорів на верстаті. Заточування інструмента під різними кутами.  

Контроль якості робіт. 

 

Професійно-теоретична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.4» 

Збірка 

нескладних 

вузлів метало-

конструкцій 

Допуски, 

посадки та 

технічні 

вимірювання 

8 Допуски та посадки різьб 

Загальні відомості про різьбові з’єднання. 

 Допуски та посадки різьбових з’єднань.  

Допуски форм та розташувань поверхонь. Шорсткість поверхонь. 

Параметри шорсткості поверхонь. Класи чистоти поверхонь.  

Типові види форми та їх позначення. Контроль не площинності і не прямолінійності.  

Контроль не циліндричності. Контроль некруглості поверхонь. 

 Метрологія і технічні вимірювання 

Поняття про метрологію як науку про вимірювання, про методи і засоби їх виконання. Види 

вимірювань: пряме і непряме, контактне та безконтактне 

Основні метрологічні характеристики засобів вимірювання 

Призначення вимірювальних інструментів, правила користування. 

Читання 

креслень  

8 Читання зображень деталей; розташування їх на кресленні  

Послідовність у читанні креслень. Читання основного напису  

Читання умовностей і спрощень, що використовуються на кресленнях деталей для скорочення 

кількості зображень  

Читання простих робочих креслень. Читання нескладних креслень.  

Читання креслень та технічних вимог до них. Послідовність читання складальних креслень 

Спеціальна 

технологія 

16 Способи з’єднання металевих конструкцій 

 Складання деталей під зварювання. 

    Перевірка відповідності складання даним креслення. Охорона праці при зварюванні. 

Запресовка і випресовка. Інструмент, пристосування і устаткування, що використовується при 

випресовці і пресовці.      

Можливі дефекти при запресовці і випресовці, їх попередження. Організація робочого місця. 

Вимоги охорони праці. 

З’єднання розвальцьовуванням та отбортовкою. Порядок підготовки деталей, що 



8 

 

сполучаються. Інструменти і пристосування, застосовувані при з’єднанні розвальцьовуванням і 

отбортовкою.  

З’єднання склеюванням і герметизацією. Сфери застосування. Матеріал. Інструмент і 

пристосування. Охорона праці.  

Технологія складання металоконструкцій, що відповідають другому кваліфікаційному 

розряду 

Вивчення робочих креслень і технологічної документації зі складання елементів 

металоконструкцій. Вивчення робочих креслень і технологічної документації зі складання 

елементів металоконструкцій.  

Правила приймання і розкладки деталей, перевірка їх комплектності і відповідності 

кресленню.  

Підготовка і устаткування складального майданчика. 

Правила установки деталей в пристосування для прихватки.  

Методи перевірки точності зібраної конструкції.  

Способи запобігання деформацій конструкцій. Правила перевірки вантажозахватних 

пристосувань. Охорона праці та техніка безпеки при складанні металоконструкцій. 

Підсумково-узагальнюючий урок. 

 

Професійно-практична підготовка 
 

Модуль  

«ССМК-1-2.4» 

Збірка 

нескладних 

вузлів метало-

конструкцій 

Виробниче 

навчання 

48 Тема.  Організація робочого місця. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Розміщення деталей, інструментів, пристроїв та технічної документації. 

Контроль якості робіт. 

Тема. Підготовка деталей до складання. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Зняття заусенців, перевірка розмірів та чистоти обробки, вибір крепіжного матеріалу. 

Контроль якості робіт. 

Тема. Складання болтових з’єднань.  

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  
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Вивіряння відносно положення деталей, їх фіксування. 

Контроль якості робіт. 

Тема. Стикове складання листових деталей. 
Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Стикове складання  куткового, швелерного і двотаврового профільного металопрокату 

Контроль якості робіт. 

Тема. Складання таврових та  внапускових з’єднань. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Складання коробчастих вузлів. Стикове складання обичайок. 

Контроль якості робіт. 

Тема. З’єднання розвальцьовуванням та отбортовкою. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Порядок підготовки деталей, що сполучаються. Інструменти і пристосування, застосовувані 

при з’єднанні розвальцьовуванням і отбортовкою.  

Контроль якості робіт. 

Тема. Установлення елементів металевих конструкцій у пристрої для прихвачування. 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи.  

Очищення кромок елементів металевих конструкцій, стикування кромок під час складання, 

визначення їх взаємного положення. 

Контроль якості робіт. 

Тема. Перевірка  точності зібраної конструкції 

Інструктаж з безпеки праці та організації робочого місця за змістом занять. Знайомство з 

інструкційно-технологічними картами.  

Вправи. 

Перевірка шаблонами кромок елементів конструкцій зі знятою фаскою, перевірка кутиком 

кромок елементів конструкцій, перевірка точності зібраної конструкції простими інструментами 

та шаблонами. 

Контроль якості робіт. 
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Професійно-практична підготовка 

 
Слюсар із 

складання 

металевих 

конструкцій  

1-2-го розряду 

Виробнича 

практика 

238 Тема 1. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві 

Інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки (проводить інженер з охорони праці 

підприємства). Система управління охороною праці, організація служби безпеки праці на 

виробництві. Використання засобів техніки безпеки та індивідуального захисту. 

Ознайомлення учнів з устаткуванням і технологічним процесом виготовлення продукції на 

підприємстві, з міжзмінною передачею устаткування й організацією виробництва. 

Ознайомлення з організацією планування праці і контролю якості робіт на виробничій ділянці, 

у бригаді, на робочому місці. 

Ознайомлення з організацією робочих місць передовиків і новаторів виробництва, роботою з 

раціоналізації і винахідництва. 

Інструктаж з безпеки праці безпосередньо на технологічній ділянці і робочому місці. 

Тема 2. Самостійне виконання робіт слюсаря із складання металевих конструкцій 

складністю 1- 2-го розряду 

Самостійне виконання робіт слюсаря із складання металевих конструкцій складністю 1-2-го 

розряду. 

Удосконалення навичок контролю та самоконтролю виготовлення деталей. 

Виконання робіт на основі технічної документації, що застосовується на підприємствах, за 

відповідними нормами. 

Вивчення та застосування передових високовиробничих прийомів та способів праці, а також 

інструментів, пристосувань, оснастки, що застосовуються новаторами виробництва. 

Здійснення заходів по найбільш ефективному використанню робочого часу, попередженню 

дефектів, економному витрачанню матеріалів, інструментів та електроенергії. Дотримання 

правил безпеки. 

Участь у всіх сферах суспільного життя робочого колективу підприємства. 
Кваліфікаційна пробна робота 
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